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TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 

 PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀO LỚP 10 
 TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU 

 
 

1. Họ tên thí sinh (viết đúng như trong giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu): 

_________________________________________________________ 

2. Giới tính:  Nam     Nữ 

3. Sinh ngày _____ tháng _____ năm _____ tại _____________________ 

4. Địa chỉ thường trú: 

Số nhà: _________ đường: ___________________________________ 

Phường/xã: __________________ quận/huyện: __________________ 

Thành phố/tỉnh: _________________ 

5. Điện thoại: cố định: _________________ di động: _________________ 

6. Học sinh lớp 9 trường THCS: _____________________________ 

quận (huyện): _____________thành phố (tỉnh):_______________ 

7. Xếp loại tốt nghiệp THCS:          Giỏi     Khá       

8. Xếp loại cả năm học của các lớp cấp THCS: 

 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 

Học lực       Giỏi        Khá       Giỏi        Khá       Giỏi        Khá       Giỏi        Khá 

Hạnh kiểm       Tốt          Khá       Tốt          Khá       Tốt          Khá       Tốt          Khá 

9. Đăng ký dự thi: 

Tôi cam đoan những lời khai trong phiếu này là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn 
trách nhiệm theo quy chế thi và những điều quy định của ngành Giáo dục và Đào tạo. 

 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ____ tháng ____ năm _____ 
 Thí sinh (hoặc cha, mẹ, người giám hộ của thí sinh) 
 ký tên và ghi rõ họ tên 
 
 

 

Các lớp chuyên 
đăng ký dự thi 

Toán Tin Lý Hóa Sinh Anh Văn 

Cơ sở 1 

 Môn chuyên 
xét tuyển 

Môn chuyên 
xét tuyển 

 Môn chuyên 
xét tuyển 

  

Tin Toán Lý Toán Sinh Toán 

      

Cơ sở 2 

 

 

Môn chuyên 
xét tuyển 

 Môn chuyên 
xét tuyển 

  

Lý Toán Sinh Toán 

    

ảnh 
3 x 4 

ảnh 
3 x 4 



HƯỚNG DẪN GHI PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI 

Thí sinh phải điền đầy đủ và rõ ràng, không tẩy xoá, không ghi bằng chữ số La mã. 

Mục 1: Họ, chữ lót và tên của thí sinh. Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu. 

Mục 2: Chọn giới tính của thí sinh bằng cách đánh dấu × vào vòng tròn tương ứng. 

Mục 3: Nơi sinh chỉ ghi tỉnh (thành phố) theo đúng như giấy khai sinh. 

Mục 4: Ghi chi tiết địa chỉ của thí sinh theo hộ khẩu thường trú. 

Mục 5: Ghi các số điện thoại (cố định, di động) của thí sinh, cha, mẹ, người giám hộ của thí 
sinh để nhà trường liên lạc trong các trường hợp cần thiết. 

Mục 6: Ghi tên trường, quận (huyện), tỉnh (thành phố) nơi thí sinh đang học lớp 9. 

Mục 7: Đánh dấu × vào ô tương ứng theo kết quả tốt nghiệp THCS. Học sinh có xếp loại tốt 
nghiệp THCS từ khá trở lên mới được đăng ký dự thi. 

Mục 8: Đánh dấu × vào ô tương ứng theo kết quả các năm học ở THCS. Học sinh có xếp loại 
hạnh kiểm, học lực cả năm học của các lớp cấp THCS từ khá trở lên mới được đăng ký 
dự thi. 

Mục 9: Thí sinh muốn đăng ký dự thi vào lớp chuyên nào thì đánh dấu × vào ô môn thi tương 
ứng với các lớp dự thi.  

 Để xét tuyển vào lớp 10 Trường PTNK, thí sinh phải thi 4 môn, gồm 3 môn thi không 
chuyên bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và một môn chuyên do thí sinh tự chọn. 

 Thí sinh được đăng ký dự thi nhiều hơn một môn chuyên. Nếu trúng tuyển vào nhiều 
lớp chuyên, thí sinh sẽ tự chọn học một lớp chuyên theo nguyện vọng. 

 Thí sinh thi tuyển vào các lớp chuyên Tin học, Vật lý, hoặc Sinh học, ngoài việc dự thi 
môn chuyên tương ứng, có thể đăng ký dự thi môn Toán chuyên và sử dụng điểm 
Toán chuyên để được xét tuyển bổ sung vào các lớp chuyên Tin học, chuyên Vật lý và 
chuyên Sinh học.  

 

Chú ý: 

Dù thi vào một hay nhiều lớp chuyên, mỗi thí sinh chỉ nộp một (1) phiếu đăng ký dự thi. 
Trên phiếu đăng ký dự thi có dán hai (2) ảnh cỡ 3x4 kiểu chứng minh nhân dân mới chụp trong 
vòng 6 tháng (một ảnh sẽ được dán vào Giấy Báo Thi). Không dùng băng keo 2 mặt để dán 
ảnh. 

 

 

 

 

 

 

 


